
Obec Libotov  
 

Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, 

e-mail: obec.libotov@tiscali.cz 

www.libotov.cz 

 728993219 

 

Zápis číslo 4 ze zasedání Zastupitelstva 

obce Libotov ze dne 08.12.2021 
 

 

 

 

přítomní: Švába Vladimír, Řehák Milan, Kraus Filip, Hynek Martin, Hlava Luděk, 

Lebedinský Petr 

                   

 

omluveni:, Tasler Otto 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin a ukončeno ve 19.40 hod. za přítomnosti 6 členů 

zastupitelstva. 

 

Starosta obce přednesl program jednání:  

 

                                                                                            

 
Program: 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu a volba zapisovatele 

2. Schválení programu zastupitelstva 

3. Kontrola usnesení 

4. Příspěvek dětem na Vánoce 

5. Rozpočet obce a MŠ na rok 2022 

6. Rozpočtová opatření 

7. Dotace v roce 2022 

8. Vyhlášky o odpadech 

9. Příspěvek na běžkařské tratě 

10.  Služby zajišťující vyhrnování sněhu a odvoz bioodpadu 

11.  Různé  

     

 

 

 

mailto:obec.libotov@tiscali.cz


1.      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 

Starosta obce navrhl zvolit pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovateli 

zápisu. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Milana Řeháka a pana Luďka Hlavu ověřovatele 

zápisu. 

 

Starosta obce navrhl zvolit pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu zasedání 

obecního zastupitelstva. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

2. Schválení programu zasedání ZO Libotov 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s programem zasedání obecního 

zastupitelstva Libotov a navrhl hlasováním schválit tento návrh. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 04/21 dne 08.12.2021 

 

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Libotov  
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s usnesením ze zasedání ZO Libotov 

03/21 ze dne 16.09.2021 a provedl kontrolu usnesení. 

 

4.  Příspěvek dětem na Vánoce 
 

Zastupitelstvo projednalo příspěvek dětem na vánoce. Bylo navržen, aby dětem 

s trvalým pobytem v obci Libotov, které nedovrší věku 18 let do 31.12.2021, byl 

vyplacen finanční dar ve výši Kč 500,-- na jedno dítě. Celkem je to 33 dětí. Výplata 

finančních darů bude provedena 13.12.2021  proti podpisu zákonných zástupců dítěte. 

Výplatu provede paní Věra Černá od 18:00 do 19:00 hodin. 

 

 hlasování: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo 

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo finanční dar ve výši 500,- dětem s trvalým 

pobytem v obci Libotov, které nedovrší věku 18 let do 31.12.2021 

 

5. Rozpočet obce a MŠ na rok 2022 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu obce Libotov pro 

hospodaření v roce 2022. V diskuzi byly hodnoceny jednotlivé prvky kategorie příjmů 

i výdajů. Řešeny byly předpokládané výdaje na svoz komunálního odpadu, 

předpokládané výdaje na provoz vodovodu a také finanční spoluúčast obce 

v plánovaných akcích s předpokládaným financováním z dotačních titulů. 

Rozpočet na rok 2022 je navržen jako schodkový. Příjmy ve výši 3.203.130,- Kč, 

výdaje 3.757.870,- Kč, splátky úvěru 496.560,-Kč a financování 1.051.300,- Kč. 



Financování je kryto přebytkem hospodaření z minulých let. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

 

Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočet obce Libotov na rok 2022 jako 

schodkový. Příjmy ve výši 3.203.130,- Kč, výdaje 3.757.870,- Kč, splátky úvěru 

496.560,-Kč a financování 1.051.300,- Kč. Financování je kryto přebytkem 

hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem je §. 

 

 

Dále starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu Mateřské školy 

Libotov pro hospodaření v kalendářním roce 2022. V rozpočtu jsou opět zohledněny 

změny v energetické náročnosti objektu a také zajištění úseku účetnictví. Starosta obce 

navrhl hlasováním schválit finanční rozpočet hospodaření v roce 2022 MŠ Libotov v 

celkové výši 135000,-Kč. Závazný ukazatel pro MŠ § 3111 položky 5331 - 135.000,-- 

Kč 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční rozpočet MŠ Libotov pro hospodaření v roce 

2022 v celkové výši 135000,-Kč. Závazný ukazatel pro MŠ § 3111 položky 5331 - 

135.000,-- Kč 

 

 

6. Dotace v roce 2022 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s plánem žádostí o získání finančních 

dotací pro akce: 

 Dětský den 2021  
Vyhlášený dotační titul Královéhradeckým krajem, obec žádá o příspěvek ve 

výši 30 000,00 Kč. Čekáme na výsledky hodnocení naší žádosti a eventuální 

upřesnění celkové poskytnuté částky. 

 

 Rekontrukce mš.  

Starosta seznámil zastupitele se záměrem podání žádosti o dotaci na 

rekontrukci MŠ do titulu MMR. V MŠ má dojít k celkové vnitřní rekonstrukci, 

k výměně části otopné soustavy, výměně elektrických rozvodů, rekonstrukci 

toalet, kuchyně, sklepa, šaten a střechy. Celkový předpokládaný rozpočet 

rekonstrukce je 4,4 mil Kč. Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně 

vynaložených uznatelných nákladů akce. Starosta navrhl hlasováním schválit 

podání žádosti o dotaci.  

 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

 

Zastupitelstvo obce 6 hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, pro projekt „Stavební úpravy MŠ 

Libotov“. 

 

 Rekonstrukce dětského hřiště 



Starosta seznámil zastupitele se záměrem podání žádosti o dotaci na nové 

dětské hřiště do titulu MMR. Současné hřiště je již v dezolátním stavu a nemá 

již další význam udržovat ho průběžnými opravami. Celkový předpokládaný 

rozpočet nového hřiště je 1,33 mil Kč. Dotace je poskytována až do výše 80 % 

skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Starosta navrhl hlasováním 

schválit podání žádosti o dotaci.  

 

 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlasů. 

 

Zastupitelstvo obce 5 hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H-

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, pro projekt 

„Hřiště v obci Libotov“. 

 

Dále starosta seznámil zastupitele s nabídkami firem na podání výše zmíněné 

žádosti o dotaci. Z několika nabídek byla vybrána jako nejlepší nabídka firmy 

TNT Consulting v ceně 57 800,- bez DPH. S tím, že samotné podání je za 

9 800,- a v případě úspěchu žádosti navazují další administrativní činnosti. 

Starosta navrhl, aby ho zastupitelstvo pověřilo podpisem smlouvy na podání 

žádosti o dotaci s Firmou TNT Consulting. 

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu podpisem smlouvy na podání žádosti o 

dotaci na dětské hřiště s Firmou TNT Consulting. 

 

 

7. Rozpočtová opatření 
 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 15-30/2021. 

Jedná se o navýšení daňových příjmů, VPP, dotace lesy a kompenzačního bonusu - 

oproti tomu rozdělení nákladů. 

Zastupitele berou tato opatření na vědomí.  

  

Dále starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 31, v částce 419 326 

Kč, týkající se dotací na lesy, UP a daňových příjmů. Navrhl hlasováním toto opatření 

schválit. 

 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 31/2021 ve výši 419 326 Kč. 

8.  Odpadové vyhlášky 

 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se zněním nových odpadových vyhlášek, 

které navazují na novelu zákona o odpadech. Vyhlášky začnou platit od 1.1.2022 a 

před touto dobou musí být alespoň 15 dní vyvěšené na UD. Vyhlášky se týkají 

systému shromažďování odpadu v obci a poplatku za odpad. I přes velký nárůst cen 

v odpadovém hospodářství se zastupitelé rozhodli zachovat poplatek za odpady ve 

stejné výši s vědomím, že schodek tohoto rozpočtu bude dotován z rozpočtu obce. 

Starosta navrhl hlasováním schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení 



obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 
9.  Příspěvek na běžkařské tratě 

 
Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí pana Holana, zástupce spolku „Spolek 

pro Dvorek“ o příspěvek na údržbu běžkařských tratí ve výši 5000 Kč. Po diskuzi 

navrhl starosta schválit příspěvek ve výši 5 000 Kč a pověřit starostu podpisem 

darovací smlouvy.  

 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

 

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo finanční dar Spolku pro Dvorek ve výši 5 000 Kč a 

pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.  

 

 
10.  Služby na zajištění vyhrnování sněhu a odvoz bioodpadu 

 
 Starosta obce seznámil zastupitele se situací výše zmíněných služeb. Pan 

Brentner ukončil spolupráci s obcí na vyhrnování sněhu a je třeba zajistit nového 

dodavatele. Podařilo se domluvit se starostou obce Hřibojedy, že tuto službu částečně 

zajistí zaměstnanci obce Hřibojedy s jejich technikou na základě smlouvy o sdílených 

nákladech. Jedna hodina služby vyjde na 750 Kč, což je levnější, než tomu bylo dosud. 

Tam kde jejich technika nebude dostačující, zajistí vyhrnování farma Hřibojedy na 

základě objednávky. 

Starosta navrhl schválit smlouvu o sdílených nákladech mezi obcemi Hřibojedy a 

Libotov a pověřit starostu jejím podpisem. 

 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo smlouvu o sdílených nákladech mezi obcemi 

Hřibojedy a Libotov a pověřilo starostu jejím podpisem. 

  

Dále bylo diskutováno zajištění odvozu biologického odpadu. Současný systém 

je velmi komplikovaný, finančně náročný a dále neudržitelný.  Zastupitelé v diskuzi 

projednávali možná řešení v součinnosti s firmou Karsit, firmou pana Štípka atd.  

Bude řešeno dále… 

 



 

 

11.  Různé 
a) Průběh vzniku nového ÚP  

Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že tvorba nového územního plánu obce 

vstoupila do poslední fáze, kterou je veřejné projednání. Termín veřejného projednání 

je stanoven na 11.1.2022 a zúčastnit se ho dá online. Více informací je k nalezení na 

ÚD. 

b) Nákup traktůrku na údržbu obecních pozemků 

V diskuzi byl řešen případný nákup nového traktůrku pro údržbu zeleně. Traktůrek 

musí nutně disponovat s funkcí mulčováním, ideálně také s pohonem na všechna kola. 

Řešen byl stav současně využívaného traktůrku od firmy Karsit, který nese významné 

prvky poruchovosti a nákladovosti a nedisponuje funkcí mulčování.  

Dalším řešením byl diskutován nákup speciálního mulčovacího traktůrku. Řešeno 

bude v dalším zasedání. 

 

c) Dodatek smlouvy  Marius Pedersen 

Starosta představil zastupitelům dodatek č. 11 smlouvy o zajištění sběru, svozu a 

zneškodnění směsného komunálního odpadu separaci využitelných složek TKO ze dne 

29.12.2009, který řeší platný ceník na rok 2022. Navrhl dodatek schválit a pověřit 

starostu podpisem.  

 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo dodatek č. 11 smlouvy o zajištění sběru, svozu a 

zneškodnění směsného komunálního odpadu separaci využitelných složek TKO ze dne 

29.12.2009 a pověřilo starostu podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 08.12.2021 

 
1/4.      Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo zapisovatele Vladimíra Švábu, ověřovatele 

zápisu Milana Řeháka a Luďka Hlavu. 

 

2/4 Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy pana Vladimíra Švábu zapisovatelem zápisu. 

 

 

3/4. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy program zasedání ZO Libotov 04/21 dne 08.12.2021 

 

4/4. Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočet obce Libotov na rok 2022 jako 

schodkový. Příjmy ve výši 3.203.130,- Kč, výdaje 3.757.870,- Kč, splátky úvěru 

496.560,-Kč a financování 1.051.300,- Kč. Financování je kryto přebytkem 

hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem je §. 

 

5/4. Zastupitelstvo schválilo 6 hlasy finanční rozpočet MŠ Libotov pro hospodaření v roce 

2022 v celkové výši 135000,-Kč. Závazný ukazatel pro MŠ § 3111 položky 5331 - 

135.000,-- Kč 

 

6/4 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, pro projekt „Stavební úpravy MŠ 

Libotov“. 

 

6/4. Zastupitelstvo obce 5 hlasy schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H- Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, pro projekt „Hřiště v obci 

Libotov“. 

 

7/4.  Zastupitelstvo 6 hlasy pověřilo starostu podpisem smlouvy na podání žádosti o dotaci 

na dětské hřiště s Firmou TNT Consulting. 

 

8/4 Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 31/2021 ve výši 419 326 Kč 

 

9/4  Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

10/4 Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo finanční dar Spolku pro Dvorek ve výši 5 000 Kč a 

pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.  

 

11/4 Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo smlouvu o sdílených nákladech mezi obcemi 

Hřibojedy a Libotov a pověřilo starostu jejím podpisem. 

 



12/4 Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo dodatek č. 11 smlouvy o zajištění sběru, svozu a 

zneškodnění směsného komunálního odpadu separaci využitelných složek TKO ze dne 

29.12.2009 a pověřilo starostu podpisem. 

 

 

V  Libotově 08.12.2021          

         ------------------------                               -------------------------                

           

           místostarosta obce          starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                  ....................................... 

                                     Řehák Milan 

 

                         …..................................  

                          Hlava Luděk 


